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Inleiding

Huisartsen zien oudere patiënten slechts met vrij grote
intervallen (bv. om de paar weken) en voor een relatief
korte tijd. Daarenboven hebben patiënten nogal eens de
neiging om zich bij deze gelegenheden zo goed moge-
lijk voor te doen. Mantelzorgers, verpleegkundigen en
verzorgenden zien patiënten langer en intensiever.
Het lijkt logisch dat zij tekenen die kunnen wijzen op
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Samenvatting

Huisartsen zien oudere patiënten slechts kort en met vrij grote intervallen. Daarenboven doen patiënten zich
bij deze gelegenheden zo goed mogelijk voor. Mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden daaren-
tegen zien patiënten langer en intensiever en kunnen tekenen van mogelijke cognitieve achteruitgang veel
vroeger opmerken. Het blijkt echter moeilijk om dergelijke observaties door te geven aan de huisarts.

In dit artikel wordt onderzocht wat het gestructureerd doorgeven van observatiegegevens oplevert en of
een observatieformulier hiervoor wel een geschikt instrument is.

Eerstelijnszorg- en hulpverleners observeerden patiënten vanaf 65 jaar. Observaties die mogelijk konden
wijzen op cognitieve problemen, werden aan de huisarts bezorgd via een gestructureerd gedragsobserva-
tieformulier. Na enkele maanden werd nagegaan in welke mate deze gegevens het handelen van de huis-
arts beïnvloed hadden.

Er bleek een grote bereidheid om met het observatieformulier te werken. Het formulier bleek goed bruik-
baar: het invullen was niet moeilijk en erg leerrijk. Huisartsen ondernamen vaker actie naar aanleiding van
het observatieformulier en verklaarden bij 30 patiënten (14%) iets gehad te hebben aan de informatie. Of de
informatie echt nieuw was, bleek hierbij geen invloed gehad te hebben.
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cognitieve achteruitgang veel vroeger opmerken. Het is
echter moeilijk om dergelijke observaties door te geven
aan de huisarts, zeker zolang het beeld nog onduidelijk
is. Er bestaan geen algemeen verspreide procedures die
dit kunnen vergemakkelijken.

Recent is in Sint-Niklaas („observatie van gedrags-
veranderingen bij cliënten in de thuiszorg”) en in het
Meetjesland („niet-pluisindex”) geëxperimenteerd met
observatieschalen die toelaten om dergelijke vaststellin-
gen op een objectieve en systematische manier door te
geven (http://www.nietpluisgevoel.be) (1). Het leek dan
ook de moeite om een dergelijke schaal binnen het
Samenwerkingsinitiatief Inzake Thuisverzorging (SIT)
Maasmechelen (sinds 1 januari 2010 „Plaatselijk Over-
legplatform” (POP) genoemd) te testen op zijn bruik-
baarheid en waarde.

De volgende onderzoeksvragen werden daarbij
geformuleerd:
1. Beïnvloedt het doorgeven van de observatiegegevens

door andere zorg- en hulpverleners de huisarts in
zijn zorg voor de betrokken patiënten?

2. Is het voorliggende observatieformulier een geschikt
instrument voor de overdracht van informatie tussen
de zorg- of de hulpverlener en/of de mantelzorger
en de huisarts bij de observatie van patiënten met
een mogelijke cognitieve problematiek?

 



Methode

Ontwerp

Aan professionele zorg- en hulpverleners uit de eerste-
lijnsgezondheidszorg die regelmatig contact hebben met
patiënten van 65 jaar en ouder, werd gevraagd om obser-
vatielijsten in te vullen bij het vaststellen van tekenen
die zouden kunnen wijzen op cognitieve problemen (bij-
lage 1).

De ingevulde vragenlijsten werden verzameld door
het Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen
en bezorgd aan de huisartsen van de patiënten in
kwestie. Na enkele maanden werden de huisartsen die
aangaven te willen deelnemen aan de studie gecontac-
teerd door een collega-huisarts van de werkgroep demen-
tiezorg om de situatie van de betreffende patiënt te eva-
lueren en na te gaan in welke mate het handelen van
de betrokken huisarts beïnvloed werd door de gegevens
van de observatieschaal.

Gebruikte instrumenten

Voor de observatiestudie werd het observatieformulier
gebruikt dat door ’t Punt (thuiszorgdienst van het
OCMW Sint-Niklaas) en het Expertisecentrum Meander
ontwikkeld werd voor de betrokken thuiszorgdiensten
(1). Dit formulier werd licht aangepast door de toevoe-
ging van enkele algemene patiëntgegevens, de toevoe-
ging van een kolom „ik weet het niet” en de verande-
ring van de lay-out (bijlage 1).

Deelnemers

Dit onderzoek had betrekking op thuisverblijvende men-
sen boven de 65 jaar. Patiënten opgenomen in een woon-
zorgcentrum (WZC) werden uitgesloten.

Het invullen van de vragenlijsten gebeurde door
thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huishoudhul-
pen, verzorgenden en een verantwoordelijke van een
seniorencentrum.

De werkgroep organiseerde twee informatiemomen-
ten over de studie voor de kandidaat-observatoren. Voor
deze informatiemomenten werden verantwoordelijken
van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuis-
zorg, verantwoordelijken van de diensten voor de bede-
ling van warme maaltijden, thuisverpleegkundigen, maat-
schappelijk werkers van de ziekenfondsen en het OCMW
en verantwoordelijken van het dagverzorgings- en het
seniorencentrum uitgenodigd. Na elk informatiemoment
werd gevraagd wie en/of welke diensten zich wilden
engageren voor het observatiegedeelte van de studie.

Binnen de huisartsenkring Maasmechelen werden
huisartsen gezocht die bereid waren om mee te werken
aan de evaluatie van het project. Zij engageerden zich
om de verschillende stappen te registreren die ze zou-
den nemen om al dan niet tot een meer nauwkeurige

diagnose te komen bij patiënten voor wie zij een inge-
vulde observatielijst zouden ontvangen.

Procedure

De deelnemende zorg- en hulpverleners observeerden
gedurende zes weken al hun patiënten van 65 jaar en
ouder die op een op voorhand vastgelegde dag deel uit-
maakten van hun patiëntenbestand en ze vulden voor
hen een observatieformulier in.

De formulieren waarin minstens één vraag positief
werd beantwoord, werden doorgegeven aan de betref-
fende huisartsen. Er werd gestreefd naar minstens
100 dergelijke inclusies. Voor patiënten bij wie geen
enkele vraag positief beantwoord werd, werd geen for-
mulier ingevuld.

De deelnemende huisartsen werden enkele maanden
nadat ze de observatieformulieren ontvingen gecon-
tacteerd door een van de huisartsen uit de werkgroep.
Via individuele interviews en aan de hand van de vol-
gende basisvragen werd geëvalueerd welk nut de verkre-
gen informatie heeft gehad voor de huisarts en de pa-
tiënt: „Heeft de verkregen informatie u iets geleerd dat
u nog niet wist?”, „Heeft u iets gedaan met de nieuwe
informatie?” en „Heeft dat iets opgeleverd?”.

De informatie uit de observatieformulieren en uit de
bevraging van de huisartsen werd na codering van de
identificatiegegevens door LISTEL vzw verwerkt voor de
studie.

Ethische aspecten

Voor de meeste betrokken hulpverleners behoort het
observeren en signaleren van mogelijke problemen tot
hun vaste takenpakket. Voor het doorgeven van infor-
matie tussen zorg- en hulpverleners in een thuiszorgsi-
tuatie volstaat in principe de vermelding hiervan in het
huishoudelijke reglement van de betrokken organisa-
ties. Bij ondertekening hiervan geeft de patiënt toe-
stemming voor de informatie-uitwisseling. Daarenboven
besliste de werkgroep om in de thuiszorgfarde van alle
opgenomen patiënten via een standaardformulering een
informatiebericht op te nemen. Aan iedere deelnemende
huisarts en observator werd daarnaast gevraagd om een
toestemmingsformulier te ondertekenen.

Voor deze procedure werd de goedkeuring verkre-
gen van de medisch-ethische commissie van het Zie-
kenhuis Oost-Limburg in Genk.

Resultaten

Groep

Patiënten en observatoren
Na een informatiemoment over de studie gaven 59 obser-
vatoren zich op om deel te nemen. Samen vulden zij
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BIJLAGE 1

(origineel formulier ontworpen door ’t Punt Sint-Niklaas en ECD Meander)

Observatie van gedragsveranderingen bij cliënten in de thuiszorg

– CLIËNT – cliënt op 18.05.2009?: J/N

Naam  

Voornaam  

Straat + nr. + bus

Postcode + gemeente

Huisarts van de cliënt  

Geslacht/geboortedatum M/V / /

– OPSTELLER –

Datum  

Naam en voornaam  

Discipline  

GEHEUGEN Ja Neen Soms ?

Vergeet de cliënt steeds welke dag het is?     

Valt hij vaak in herhaling zonder het zelf te beseffen?     

Vertelt hij regelmatig hetzelfde verhaal tijdens een gesprek?     

Kan hij regelmatig niet op bepaalde woorden komen?     

Merk je aan het antwoord dat hij geeft op een vraag dat de vraag niet is 
begrepen?

 

Haalt hij tijden door elkaar?     

Kent hij nog de waarde van het geld, kan hij nog zelfstandig betalen?     

Opmerkingen? 
Indien nodig, schrijf op de achterkant >> 
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COMPLEXE EN ABSTRACTE HANDELINGEN Ja Neen Soms ?

Lukt het nog om een maaltijd klaar te maken?     

Lukt het nog om zichzelf te wassen?     

Zo neen, mag je helpen?     

Wordt de kleding nog in de juiste volgorde aangetrokken?     

Weet de cliënt nog op de juiste manier zijn maaltijd te gebruiken?     

Weet de cliënt nog wanneer hij medicatie moet innemen?     

Is er nog orde in de kasten?     

Is de portemonnee of de handtas regelmatig zoek?     

Opmerkingen? 
 >>

PERSOONLIJKHEIDSVERANDERINGEN Ja Neen Soms ?

Is de cliënt meer in zichzelf gekeerd dan vroeger?     

Vertoont hij minder belangstelling voor bv. de wekelijkse kaartnamiddag?    

Vertoont hij minder belangstelling voor bv. het lezen van de krant?     

Vertoont hij minder belangstelling voor bv. het volgen van favoriete series op tv?

Ligt hij meer in bed dan vroeger?     

Zit de cliënt er triestig bij?     

Weent hij meer dan vroeger?     

Is hij meer geïrriteerd?     

Is hij sneller agressief?     

Is hij wantrouwig?     

Ziet of hoort hij dingen die er niet zijn?     

Opmerkingen? 
 >>

Handtekening van de opsteller  
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Fig. 1: Observatieboom.

433 observatieformulieren in van 405 verschillende
patiënten bij wie een specifieke observatie gedaan werd
(fig. 1). Er waren drie keer meer vrouwen dan mannen.
Het zwaartepunt ligt zowel voor de mannen als voor
de vrouwen bij de patiënten tussen 75 en 89 jaar met
een piek voor de leeftijdscategorie van 80 tot 84 jaar
(fig. 2).

De thuisverpleegkundigen (n = 24) vormden samen
met de verzorgenden (n=21) de grootste groep van obser-
vatoren. Zij waren ook verantwoordelijk voor het invullen
van 68% van de formulieren (n=293). De verantwoorde-
lijken voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende
thuiszorg vulden de observatieformulieren steeds in samen
met de betrokken verzorgenden en/of de huishoudhulpen.



Het gebruik van observatieschalen bij tekenen van mogelijke cognitieve problemen thuis 991

Fig. 2: Aantal opgenomen patiënten per leeftijds- en
geslachtscategorie.

Fig. 3: Aantal patiënten opgenomen in de analyse
volgens de leeftijds- en de geslachtscategorieën.

Huisartsen
Elf huisartsen namen deel aan de interviews. Van hun
patiënten zijn na bevraging gegevens beschikbaar. Dit
bedraagt ongeveer 40% van de 27 huisartsen van Maas-
mechelen. De analyse van de effecten heeft betrekking
op de 219 verschillende patiënten van deze elf huisart-
sen (fig. 3). De bevraging van de huisartsen betreft dus
slechts een deel (54%) van de oorspronkelijke groep
van 405 patiënten voor wie een observatieformulier werd
ingevuld (fig. 1-3).

Geregistreerde observaties

Het aantal positief gescoorde items („ja” en „soms”) per
patiënt varieerde tussen 0 en 20 op 23 met een
gemiddelde van 8 (35%).

De meeste observaties hebben betrekking op pro-
blemen met zich wassen en maaltijden klaarmaken (res-
pectievelijk 45% en 31%). Daarnaast scoort tussen 21%
en 31% van de patiënten op minstens een van de items
met betrekking tot het geheugen positief. Over deze
onderwerpen is blijkbaar ook het vaakst informatie
beschikbaar. Hierbij werd namelijk maar tussen de 2%
en de 8% „ik weet het niet” gescoord (fig. 4).

Bevraging van de huisartsen

Heeft de verkregen informatie u iets geleerd dat u nog
niet wist?
Bij een totaal van 219 patiënten is 39 keer (18%) gezegd
dat de huisarts iets nieuws geleerd heeft, 150 keer (68%)

leerde de huisarts niets nieuws en in 30 gevallen (14%)
was er geen duidelijk antwoord. Per huisarts die onder-
vraagd werd, is ook individueel gekeken bij hoeveel
patiënten hij iets nieuws geleerd heeft. Bij drie was dit
in minder dan 10% van de gevallen, bij vijf tussen 10%
en 24% en bij drie in 25% van de gevallen of meer. De
uitersten over de verschillende huisartsen lopen van 0%
tot 39%. Het grootste aantal formulieren is ook hier
afkomstig van de thuisverpleegkundigen, die samen met
de formulieren van de huishoudhulpen en de verzor-
genden telkens in 20% van de gevallen nieuwe infor-
matie bevatten (tabel 1).

Bij 150 patiënten zegt de huisarts niets nieuws
geleerd te hebben uit het observatieformulier. De rede-
nen die hij hiervoor aangeeft, zijn dat de problema-
tiek al gekend was in 96 gevallen (64%), dat de obser-
vatieschaal geen signaal gaf in 47 gevallen (31%) en
dat de huisarts het gesignaleerde al vermoedde in
6 gevallen (4%). In één geval was er geen antwoord.
Bij 26 van deze 150 patiënten (17%) bleek later in het
gesprek dat de huisarts toch actie ondernomen had
naar aanleiding van het gekregen rapport (zie ook
vraag 2).

Heeft u iets gedaan met de nieuwe informatie?
Bij 31 van de 39 patiënten bij wie de huisarts aangaf dat
hij iets nieuws geleerd heeft uit het observatieformulier,
heeft hij hier echter niets mee gedaan. Bij 8 patiënten
(21%) werd wel actie ondernomen. Welke acties dit
waren, is zeer divers. Het ging om een opname in het
ziekenhuis (n = 2), hulp aan huis georganiseerd (n = 1),
observatie besproken met de patiënt (n = 1), de familie
(n = 1) of andere professionele hulpverleners (n = 1),
medicijnen opgestart (n = 1), een doorverwijzing voor
beeldvorming (n = 1), een gericht laboratoriumonder-
zoek aangevraagd (n = 1) en een rustoord gecontacteerd
met het oog op een opname (n = 1). Van de 31 patiën-
ten bij wie de huisarts niets heeft gedaan met de sig-
nalen van het observatieformulier, werden hiervoor de
volgende redenen opgegeven: beschouwd als niet ernstig
(n = 11) of als een variant op het normale (n = 3), een
gevolg van een andere aandoening (n = 8) of van con-
crete andere problemen die niet cognitief zijn (n = 2),
nog niet aan toegekomen (n = 5) of andere problemen
zijn prioritair (n = 1). Vijf keer werd er geen speciale
reden opgegeven.

In totaal heeft de huisarts bij 38 patiënten (17% van
de 219 patiënten) actie ondernomen, of de gekregen
informatie nu nieuw was (n = 8), niet nieuw (n = 26) of
dat dat onduidelijk was (n = 4). Het ging daarbij om een
bespreking met de patiënt (n = 8), de mantelzorgers/de
familie (n = 8) of professionele hulpverleners (n= 3), een
doorverwijzing naar de geheugenkliniek (n = 7), beeld-
vorming (n = 2), een opname in het ziekenhuis (n = 2),
een gericht laboratoriumonderzoek (n = 1), de afname
van een „Mini-mental state examination” (MMSE) of
een andere cognitieve test (n = 3), contact met een rust-
oord (n = 1) en een uitgebreid lichamelijk onderzoek
(n = 1).
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Fig. 4: Resultaten van de observatieschaal.

TABEL 1

Discipline die nieuwe informatie doorgaf.

Categorie Aantal Percentage 95%-betrouwbaarheidsinterval

Huishoudhulp 8/40 20% 9-36 

Verzorgende 5/25 20% 7-41

Thuisverpleegkundige 24/121 20% 13-27

Verantwoordelijke seniorencentrum 1/31 3% 0-17

Onbekend 1/2 – –

 

Heeft de informatie iets opgeleverd?
In totaal zeggen de bevraagde huisartsen bij 30 patiën-
ten (14%) hulp gehad te hebben van de informatie uit
de observatielijst (fig. 5). Dit stond los van het feit of dit
nieuwe informatie was en of ze actie ondernomen had-
den. Welk effect de informatie uit het observatieformu-
lier en/of de eraan verbonden actie had, blijkt wel sterk
afhankelijk te zijn van het feit of het nieuwe informa-
tie betrof of niet (fig. 6).

Bij de patiënten over wie de huisarts geen nieuwe
informatie had doorgekregen via het observatieformulier,
is er volgens de huisarts toch vaker duidelijkheid
gebracht bij de patiënt en/of de familie. Wanneer er wel
nieuwe informatie werd doorgegeven, had dit vooral een

invloed op de tevredenheid van de patiënt en brachten
de ondernomen acties meer rust bij de patiënt en/of de
familie.

Wanneer de huisarts actie ondernam op basis van
voor hem nieuwe informatie (n = 8), heeft de patiënt er
drie keer (38%) iets aan gehad. De huisarts heeft meer
rust kunnen brengen bij de patiënt en/of de familie. Bij
twee patiënten was er geen meerwaarde en voor drie
patiënten is er geen antwoord beschikbaar.

Bij zes van de 69 patiënten geeft de huisarts aan
dat hij niets gehad heeft aan de al dan niet nieuwe
informatie uit het observatieformulier en/of de onder-
nomen actie (patiënten bij wie er geen nieuwe infor-
matie was en geen actie werd ondernomen, zijn niet
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Fig. 5: Door de arts waargenomen effect van de door
de huisarts ondernomen acties naargelang hij vond

dat de informatie nieuw en relevant was.

Fig. 6: Inschatting van de huisarts over het effect van
het gebruik van het observatieformulier, opgesplitst
naargelang er wel of niet sprake was van nieuwe

informatie.

meegeteld). De reden die hiervoor werd opgegeven, is
hoofdzakelijk dat het te snel is om al effect te kunnen
zien (drie keer). Eén keer werd aangegeven dat de
patiënt weigerde (de voorgestelde actie was een gericht
laboratoriumonderzoek).

Ervaringen van de observatoren

Het invullen van het formulier stuitte volgens de waar-
nemers niet op grote problemen. Over het algemeen
werd dit niet als moeilijk ervaren. Het was bovendien
erg leerrijk om te doen omdat het invullen van het for-
mulier aanleiding gaf tot aandacht voor dingen die evi-
dent lijken. Soms was het moeilijk om het afkappunt te
bepalen vanaf wanneer iets aangeduid moest worden
als een probleem.

Situaties waarin er geen cognitieve stoornis, maar
wel een psychiatrische problematiek bestaat bij de
patiënt, gaven wel problemen. Dit kan fout-positieve
resultaten opleveren. De observator heeft vaak ook wei-
nig informatie over deze problematiek. Het personeel
van het seniorencentrum ziet de mensen niet in de thuis-
situatie, wat de beoordeling moeilijker maakt. Bij het
onderwerp „complexe handelingen” bleek er veel extra
uitleg nodig te zijn over de vraag op welke vlakken dit

zich situeert (bv. eten maken). Vanuit de diensten voor
gezinszorg werd aangegeven dat het belangrijk is om
de verzorgenden vertrouwd te maken met het observa-
tieformulier door regelmatige herhaling.

Bespreking

Tussen de zorgverleners in de eerstelijnsgezondheids-
zorg wordt momenteel weinig informatie uitgewisseld
over vermoedens van cognitieve problemen/dementie,
ook al zou dit wel nuttig/nodig zijn.

Uit het grote aantal observatieformulieren dat werd
ingevuld, blijkt een grote bereidheid om hiermee te wer-
ken. Het feit dat de observatieschaal ingevuld wordt en
er bijgevolg een communicatiekanaal is naar de huisarts
toe, werkt blijkbaar ook stimulerend om stappen te
ondernemen bij de aanpak van cognitieve problemen.
Aangezien de huisartsen aangaven uit 18% van de
observatieformulieren nieuwe informatie te halen, heb-
ben die er zeker iets aan. De gecommuniceerde infor-
matie hoeft daarvoor overigens niet noodzakelijk nieuw
te zijn. Huisartsen ondernemen naar aanleiding van het
ontvangen van informatie uit de observatieschaal immers
vaker actie, zelfs al verkregen ze uit de schaal geen voor
hen nieuwe informatie (bij ongeveer 10% van de patiën-
ten). Wanneer huisartsen met de verkregen informatie
niets deden, was dat het vaakst omdat het probleem als
niet ernstig werd beschouwd, omdat het een gevolg was
van een lichamelijke aandoening of omdat hij er nog
niet aan toegekomen was.

Er werden geen fundamentele opmerkingen gemaakt
over de bevraagde onderwerpen. Het formulier is dus,
mits enkele kleine aanpassingen, goed opgesteld. In dit
observatieformulier wordt niet systematisch gevraagd
naar symptomen van depressie. Dit gebeurt wel in de
„niet-pluisindex” (http://www.nietpluisgevoel.be) (http://
www.ouderenpsychiatrie.nl/sjablonen/1/infotype/news/
newsitem/view.asp?objectID=557). Naar aanleiding van
deze observatiestudie wordt de gebruikte observatielijst
momenteel aangepast, waarna er opnieuw feedback
gevraagd zal worden aan de gebruikers.

Tijdens deze evaluatie werden de schalen ingevuld
door professionele zorg- en hulpverleners. Er is geen
reden waarom dit niet ook zou kunnen gebeuren door
mantelzorgers. Dat werd echter niet getest.

Tijdens het invullen van de observatieschalen doken
een aantal problemen en vaststellingen op die de resul-
taten kunnen beïnvloeden. De onderzochte groep is
reeds een selectie uit de totale bevolkingsgroep van 65-
plussers. Door de methodiek (alle observatoren waren
zorg- en hulpverleners) werden enkel mensen geselec-
teerd die al zorg- of hulpverlening krijgen binnen de
eerstelijnsgezondheidszorg. De minst hulpbehoevende
patiënten vallen daardoor vermoedelijk niet binnen de
onderzoeksgroep.

Een aantal huisartsen heeft er problemen mee om
iets te doen met informatie uit het observatieformulier
omdat ze die niet expliciet en rechtstreeks van de patiënt
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gekregen hebben. Voor twee huisartsen was dit een
reden om hun deelname aan het onderzoek uiteindelijk
te weigeren.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in de dagelijkse prak-
tijk, er werd dus geen kunstmatige setting opgezet.
Bovendien handelde het onderzoek over de patiënt met
(mogelijke) cognitieve problemen in zijn thuissituatie,
waar tot nu toe weinig over geweten is. Dit zijn belang-
rijke kenmerken die het onderzoek en de resultaten extra
kracht en relevantie geven.

De observatieschaal is geen diagnostisch instrument
en ook dit onderzoek is niet diagnostisch. De enige
bedoeling van de schaal is een procedure ter beschik-
king stellen waarlangs observaties op een gestructu-
reerde wijze doorgegeven kunnen worden aan de huis-
arts. Als verpleegkundigen, zorgkundigen en andere
zorg- of hulpverleners het gemakkelijk vinden om de
schaal te gebruiken (wat bleek uit het grote aantal inge-
vulde formulieren) en als huisartsen af en toe relevante
informatie toegespeeld krijgen (18%) of de observatie
als aanleiding kunnen gebruiken voor een interventie
(17%), heeft dit instrument zijn taak ruimschoots ver-
vuld. Deze resultaten ondersteunen de stelling dat het
voor de klinische praktijk wellicht interessant zou zijn
om het gebruik van het observatie-instrument op bre-
dere schaal in te voeren en verder te evalueren. Op
wetenschappelijk vlak zou meer diagnostisch onder-
zoek over het observatieformulier zinvol zijn. Voor een
klein aantal patiënten werden observatieformulieren
ingevuld door verschillende observatoren. Hiertussen
zou een vergelijking gemaakt kunnen worden om o.a.
te onderzoeken of er verschillen bestaan tussen de ver-
schillende disciplines die eenzelfde patiënt geobserveerd
hebben. Dat is in het kader van dit onderzoek niet
gebeurd.

Besluit

Een gedragsobservatieschaal blijkt een bruikbaar en
objectief hulpmiddel voor zorg- en hulpverleners om
indicatoren van mogelijke cognitieve achteruitgang aan
de huisarts te signaleren. Voor een aantal van de
betrokken patiënten leidt dit tot aanpassingen in de
zorg.

Mededeling

Geen belangenconflict en geen financiële ondersteuning gemeld.

Dankwoord

Dit artikel is tot stand gekomen met de medewerking van velen. In het

bijzonder dankt de auteur de leden van de Maasmechelse werkgroep

dementiezorg. Zij hebben vele vrije avonden opgeofferd om mee te wer-

ken aan het verbeteren van de zorg voor dementerenden in Maasmeche-

len. Het uitwerken en uitvoeren van de studie komt volledig aan hen toe.

Daarnaast gaat dank uit naar de patiënten, alsook de zorg- en de

hulpverleners uit de eerstelijnsgezondheidszorg van Maasmechelen die

massaal hebben deelgenomen aan de studie. Dankzij hen werd waarde-

volle informatie vergaard over de bruikbaarheid van een eenvoudige

observatieschaal bij het communiceren van een vermoeden van cog-

nitieve problemen aan de huisarts.

A. Noben stond in voor de administratieve ondersteuning bij de

verwerking en het beheer van de onderzoeksgegevens. Zij schiep orde

in de chaos waar nodig.

Abstract
Using a formal observation scale to report

signs of possible cognitive problems at home

The contact between general practitioners (GPs)
and their older patients tends to be relatively short
and with large intervals. Carers, however, see these
patients more often and have a closer contact. Con-
sequently, they experience signs of possible cogni-
tive deterioration much earlier, but find it difficult to
report such signs to the GP.

The effect of a more structured way to report signs
of cognitive deterioration was studied and the use of
a formal and effective observation scale evaluated.

Using this observation scale, professional and
informal carers observed their patients aged 65
years and more and reported any sign of possible
cognitive deterioration to the GP. After some
months, it was investigated if this information had
influenced the GP’s care.

The interest of primary care staff to use the
observation scale was large and its use proved fea-
sible. GPs reported that the information was useful
in 30 patients (14%) and thus, they took action more
frequently. To be useful, there was no need for the
information to be new.
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